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KLEDINGBIJDRAGE EN KLEDINGREGLEMENT V.V. VEENDAM 1894 
 
 
Vanaf het seizoen 2017/2018 beschikt vv. Veendam 1894 over een kledingbijdrage. Het doel van deze 
bijdrage is om elk team te voorzien van een correct en uniform clubtenue. Dit clubtenue kan eventueel 
aangevuld worden met sponsoring. In dit document wordt uitleg gegeven over de kledingbijdrage. 
 
Verantwoordelijkheid algemeen bestuur 
De kledingbijdrage valt onder verantwoordelijkheid van het algemeen bestuur. Zij neemt de 
verantwoording op zich om de kosten voor de kledingbijdrage zo laag als mogelijk te houden voor de 
leden. De eindverantwoordelijkheid van de kledingbijdrage berust dan ook bij het algemene bestuur. 
 
Kledingcommissie 
Het beheer van de kledingbijdrage is in handen van de kledingcommissie. Deze commissie is 
verantwoordelijk voor de organisatie van inname en uitgifte van de tenues. De coördinatoren van de 
diverse leeftijdsgroepen en/of de trainers en leiders ondersteunen desgevraagd de kledingcommissie voor 
een goede en praktische uitvoering. De trainers en leiders dragen ook zorg voor goed gebruik van de 
beschikbare clubkleding. 
 
Kledingbijdrage 
Aan het gebruik van de kledingbijdrage zit een aantal verplichtingen vast. Deze verplichtingen worden 
hieronder beschreven: 

1. ieder geregistreerd lid is verplicht financieel bij te dragen aan de kledingbijdrage. Dit bedrag wordt 
gezamenlijk met de contributie geïnd; 

2. door middel van een kledingbijdrage wordt sportkleding (shirts, broeken, sokken, tassen, 
presentatiepakken) aangeschaft. Keeperhandschoenen vallen vooralsnog niet onder deze 
regeling; 

3. de financiële bijdrage bedraagt € 17,50 per jaar en kan tijdens een Algemeen Leden Vergadering 
worden aangepast. Dit gebeurt op voorstel van het algemene bestuur, waarbij gedacht kan 
worden aan het doorvoeren van inflatie; 

4. ieder geregistreerd lid is verplicht mee te doen aan de kledingbijdrage; 
5. de kleding is en blijft eigendom van de vereniging en wordt aan het begin van ieder seizoen via de 

trainers en leiders verstrekt. Het desbetreffende team is gezamenlijk met de trainer en de leider 
verantwoordelijk voor de clubkleding. Hiervoor dient dan ook bij ontvangst van de kleding een 
gebruikersovereenkomst ondertekend worden. De gekozen trainer of leider is automatisch 
gemachtigd door de leden, respectievelijk de ouders/verzorgers van minderjarige leden van het 
team; 

6. eventuele beschikbare sporttassen/presentatiepakken/sokken worden aan elk individueel jeugdlid 
uitgereikt met de daarbij behorende regels; 

7. de ondertekende gebruiksovereenkomst wordt bewaard door de kledingcommissie; 
8. tussentijdse controle kan door de kledingcommissie plaatsvinden; de leden dienen hier volledige 

medewerking aan te verlenen. 
 
Wat krijgt een team? 
Aan elk team wordt het volgende verstrekt: 

 teamtas; 
 wedstrijdshirts met lange mouw, voorzien van clubembleem en eventuele sponsorbedrukking; 
 korte broek; 
 keeperstenue met korte en lange broek. 

 
Daarnaast ontvangt ieder spelend lid een: 

 sporttas: 
o teams tot en met MO/JO13 ontvangen een kleine sporttas; 
o teams vanaf MO/JO13 ontvangen een grote sporttas; 

 paar wedstrijdsokken; 
 presentatiepak, enkel verplicht te gebruiken voor en naar de wedstrijd op wedstrijddagen. 
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Uitleg kledingbijdrage 
De ontvangen sportkleding is en blijft eigendom van de vereniging. Met betrekking tot het gebruik van 
deze kleding is een aantal regels opgesteld: 
 

1. Voor ontvangst van de teamtas met de tenues wordt door de gekozen trainer of leider namens de 
leden ondertekend en aanvaard men de regels en verantwoording. 

 
2. De tenues worden na iedere wedstrijd door de leider (of een door de trainer/leider aangewezen 

persoon) weer ingenomen en gecontroleerd en weer in de teamtas gedaan.  
 
3. Elk team stelt aan het begin van het seizoen één persoon aan die voor het team de teamkleding 

wast, volgens de wasvoorschriften die in de teamtas zitten. De persoon die wast, ontvangt van de 
vereniging een vastgesteld bedrag van € 2,= per speler per seizoen ontvangen met voorwaarde 
dat de wasvoorschriften op de juiste manier worden nageleefd. Betaling gebeurt achteraf en wordt  
mogelijk in twee delen opgesplitst, in de winterstop en einde van het seizoen. De mogelijkheid van 
centraal wassen wordt momenteel onderzocht. Wanneer dit gerealiseerd wordt kan dit punt 
wijzigen. De betrokkenen worden dan ook tijdig geïnformeerd. De vergoeding komt dan ten 
gunste voor de onkosten en vrijwilligers die centraal de was verzorgen. De vergoeding zal via de 
kledingbijdrage vergoed worden. 

 
4. In de teamtas ligt een wasvoorschrift, deze dient opgevolgd te worden. De trainer of leider dient 

de waspersoon hierop te wijzen en aan te spreken indien nodig. 
 
5. Indien door het niet in acht nemen van de wasvoorschriften schade aan de kleding ontstaat, wordt 

het team daarvoor aansprakelijk gesteld. De kosten hiervan worden ten laste van het team in 
rekening gebracht ter waarde van het aanschafbedrag, zoals vermeld in de 
gebruikersovereenkomst. 

 
6. Degene die de kleding wast, dient ervoor te zorgen dat de kleding minimaal een uur voor aanvang 

thuiswedstrijd, of voor de door de trainer of leider vastgestelde vertrektijd ingeval van een 
uitwedstrijd, voor het team beschikbaar is. 

 
7. Zonder toestemming van het algemene bestuur mogen er geen teksten, wijzigingen of andere 

uitingen worden aangebracht op de beschikbaar gestelde kleding. 
 

8. Iedere gebruiker is verplicht om zorgvuldig met de kleding om te gaan. Bij vermissing of 
beschadiging ten gevolge van onjuist of onzorgvuldig gebruik van de teamkleding, wordt ten laste 
van het team de kosten in rekening gebracht ter waarde van het aanschafbedrag.  

 
9. Roken is ten strengste verboden in clubkleding. 

 
10. De presentatiepakken zijn ter beschikking gesteld voor het dragen naar en van de wedstrijden 

en/of promotiedoeleinden. Het is verboden om hierin te trainen of dergelijke. Beschadigingen 
zullen door de kledingcommissie worden beoordeeld en eventuele kosten voor vervanging 
worden in rekening gebracht. 

 
11. Indien tijdens een wedstrijd kleding schade heeft, dient trainer of leider dit dezelfde dag nog te 

melden bij de kledingcommissie. Alleen indien er opzet of grove schuld door eigen toedoen is, kan 
een speler aansprakelijk gesteld worden na beoordeling van de kledingcommissie. 
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12. Bij vermissing van kledingstukken of geconstateerde schade aan de kleding 
anders dan hiervoor bedoelt, dient de trainer of leider dit direct na constatering te 
melden bij de kledingcommissie. Of iemand anders aansprakelijk wordt gesteld is 
ter beoordeling van de kledingcommissie. Bij vermeende diefstal moet een proces-verbaal van 
aangifte van de politie worden overlegd. 

  
13. Aan het einde van het voetbalseizoen dient de leider/trainer alle ter beschikking gestelde 

teamkleding en toebehoren compleet en schoon te worden ingeleverd bij de kledingcommissie. 
Wanneer blijkt dat aan het einde van het seizoen, dat er spullen ontbreken die niet zijn gemeld 
en/of er is sprake van niet gemelde schade, worden ten laste van het team de daaraan verbonden 
kosten in rekening gebracht ter hoogte van het aanschafbedrag. 

 
14. Presentatiepakken, sokken, sporttassen worden voor een periode van 3 jaar verstrekt. Indien het 

pak of sokken te klein geworden zijn, kan deze omgeruild worden. Bij het omruilen wordt het pak 
of sokken beoordeeld, eventuele schade welke niet door normaal gebruik te verklaren is, zal in 
rekening gebracht worden ter waarde van het aanschafbedrag. 

 
15. Wedstrijdsokken worden door de vereniging ter beschikking gesteld, indien de sokken versleten 

zijn of te klein, kunnen er nieuwe sokken verstrekt worden. Deze sokken dienen enkel voor het 
dragen bij wedstrijden en dus niet bij trainingen. Trainers en/of leiders dienen hierop toe te zien. 
Dit geldt enkel voor spelende leden.  

 
16. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de kledingcommissie en/of het algemene 

bestuur. 
 
Waarde kleding 
Hierboven is al een aantal keren gesproken over de vervangingswaarde van de kleding. Hieronder volgt 
een overzicht van de aanschafwaarde van de kleding. 
 

 Shirt incl. clublogo € 40,= excl. eventuele meerkosten bedrukking sponsor(en) 
 Shorts   € 10,= 
 Presentatiepak  € 30,=  incl. clublogo 
 Sporttas klein  € 20,= 
 Sporttas groot  € 25,= 
 Kousen   € 7,50 
 Keeperstenue  € 30,= 
 Keeperbroek lang € 20,= 

 
NB: prijswijzigingen voorbehouden van leverancier(s) en/of bedrukkingkosten. 
 
Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging de dato 10 mei 2017 
 
 
Namens het bestuur van de vereniging. 
 
 
 
 
Steffen Swarts    Johann Vogel 
vice-voorzitter   secretaris 
 


